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ပျိုးခင်းကိဝင်
ဒဂန်တာရာ
စာ မာ်ကွန်းမဂ္ဂဇင်း၊ ၁၉၈၅ ခနှစ်၊ ဇွန်လ၊ နှာ ၅၅-၆ဝ ထိ။
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(က)
က န် တာ့်မိတ် ဆွ အယ်ဒီတာတ ယာက် ဆာင်းပါး တာင်းရန် ရာက်လာသည်။ တကယ် တိတိကျကျ ရးရ
ယင် တာ့ အယ်ဒီတာ ဟာင်းဟ ရးရမည်ထင်သည်။ သိ ့ သာ် သူက သူထတ် ဝမည့်စာ စာင်သစ်အတွက် ဆာင်းပါး
လာ တာင်းသည်ဟဆိ တာ့ အယ်ဒီတာဟ ရး၍လည်း ရနိင်သည်။ အြခား ဝါဟာရြဖင့် သးရလ င် သတင်းစာဆရာဟူ
၍ြဖစ်မည်။
"သတင်းစာဆရာ"ဟူ သာ ဝါဟာရမှာ အဓိပ္ပါယ်ကျယ်ဝန်းသည်။ သတင်းစာ၊ ဂျာနယ်၊ မဂ္ဂဇင်းအယ်ဒီတာကိ
ယဘယျအားြဖင့် သတင်းစာဆရာဟ ခ ကသည်။ (သတင်းစာဆရာကိ စာ ရးဆရာဟ တာ့ ယခအခါမ ခ က တာ့)
"ဘယ်လိစာ စာင်မျိုး ထတ်မှာလဲ"
"သတင်းနဲ ့စာ ပ ဆာင်းပါးမျိုးစ"
က န် တာ် အ ကမ်းဖျင်း နားလည်လိက်သည်။
အယ်ဒီတာက ဆက်လက်၍
"ဒိင်ဂျက်သ ဘာမျိုးဆန်ဆန်"
"ဒိင်ဂျက်"ဟူ သာ စကားလး၏အဓိပ္ပါယ်ရင်းမှာ "အစာ ကညက်ြခင်း"ဟူ၍ ြဖစ်သည်။ ြမန်မာဆန်ဆန် ြပာရ
လ င် မိခင်က က လး ပါက်စကိ အစာဝါး ပီး က းြခင်းကိ တင်စားသည့်သ ဘာပင်။ စာ စာင်စာအပ်များထဲမှ ကာင်း
နိးရာရာ ရွးချယ်ကာ အတိချုး ပီး ဖာ်ြပ သာနည်း ြဖစ်သည်။ အချိန်အနည်းငယ်နှင့်ဖတ်နိင် အာင် တင်ြပ သာနည်း
ြဖစ်သည်ဟဆိရမည်။ ကညက် အာင် ဝါး ပီးသား စားရြခင်းြဖစ်၍ မိမိက အစာ ချရန် အားထတ်စရာ မလိ တာ့။ အ
ထူးသြဖင့် အချက်အလက်ကိသာ အ ြခခ သာ "သတင်း ပး" ဆာင်းပါး အမျိုးအစားက များသည်။ ကမ္ဘာအရပ်ရပ်တွင်
ယင်း"ဒိင်ဂျက်"များ ခတ်စားသည်။ ဒိင်ဂျက်တွင် ဆာင်းပါးအသစ် မပါ ။ ပါ ပီးသားအ ဟာင်း တွထဲက ထတ်နတ်
ဖ ြပြခင်းသာ ြဖစ်သည်။ ယင်းဒိင်ဂျက်မဂ္ဂဇင်းစာ စာင်များမှာ ဖတ်ချင်စဖွယ် ဘာသာရပ် စ ကသည်။ စာအပ်က ဟူ၍
တခန်းဖွင့်ကာ နာမည် ကီးစာအပ်တအပ်၏အတိချုးစာ(ဝါး ပီးသားစာ ပ) ပါသည်။ စာ စာင်များများ ထတ် ဝ သာ
နိင်င ကီးများတွင် ဒိင်ဂျက်သည် လူ ကိုက်များသည်။ ပင်ရင်းစာများကိ အချိန်ကန်ခ ဖတ်စရာ မလိပဲ ဒိင်ဂျက်ဖတ်ရြဖင့်
သိနိင်သည်ဟဆိ ကသည်။
ယခ က န် တာ့်မိတ် ဆွအယ်ဒီတာ ြပာသည့်ဒိင်ဂျက်ဆန်ဆန် ပစမှာ အြခားနိင်ငတိ ့မှ ဒိင်ဂျက်စစ်စစ်ပစ
မဟတ်ပဲ ဘာသာရပ်စစ သ ဘာသာ ယူမည်ဟခန် ့မှန်းရသည်။
"သတင်း ပးတဲ့ပစက ကာ"
"သတင်း ဆာင်းပါးသ ဘာပါပဲ"
က န် တာ် နားလည်လိက်ပါ ပီ။ အ မရိကန်တိင်းသတင်းမဂ္ဂဇင်းဟန်မျိုး ြဖစ်မည်။ ထွက်လာမှ သူ ့ပပန်းကိ ြမင်
ရ ပ တာ့မည်။ သတင်းနှင့်စာ ပဟ ြပာရာတွင် ရသစာ ပ ြဖစ် သာ ဝတ္ထု၊ ကဗျာတိ ့ တာ့ ပါဝင်ြဖစ်မည် မထင် ပ။
ယ န ့ ခတ် ဝါဟာရနှင့်ဆိလ င် သတနှင့်ရသ။ သတမှာ သတင်း၊ ရသမှာ စာ ပ(ရသစာ ပ)။
က န် တာ့်မိတ် ဆွ စီစဉ်ထတ် ဝမည့်စာ စာင်မှာ သည် ဘာင်အတွင်းထဲမှ ြဖစ်မည်။ ရသစာ ပအ ကာင်း
ဆာင်းပါးများ ပါချင်ပါမည်။
က န် တာ့်ထ ဆာင်းပါး လာ တာင်းသည်ကိ
ဆာင်းပါးများကိ လိချင်၍ ြဖစ်မည်။
က န် တာ်က သတသမား မဟတ်။
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(ခ)
"သတင်း" ဟူ သာ အဓိပ္ပါယ်မှာ ကျယ်ဝန်းသည်။ သတင်းစာတွင် ပါ သာ သတင်း၊ န ့စဉ်ြဖစ်ပျက် န သာ
သတင်း ြဖစ်သည်။ သတင်းကိ ဝဖန်ချက်ြဖင့် ဖ ြပြခင်းမျိုး ရှိသည်။ အထူးသြဖင့် ဂျာနယ်များက ယင်းအလပ်ကိ
လပ် ကသည်။ "သတင်းနှင့်ထင်ြမင်ချက်" ြဖစ်သည်။ သတင်းကိ ရသဟန်ြဖင့် ဖွဲ ့နွဲ ့ြခင်းမျိုးလည်း ရှိသည်။ မစ္စက်ဂန္ဒီလပ်
ကခရ သာအ ကာင်း ဖ ြပရာတွင် လပ် ကခရပကိ ဝတ္ထုပမာ ြမင်ကွင်း ပ အာင် ဖွဲ ့နွဲ ့ပီး မစ္စက်ဂန္ဒီ၏သမိင်း ကာင်း
ကိ ြခရာ ကာက်ထားသည်။ ရသဟန်သတင်း ဝဖန်ချက် ဆာင်းပါးဟ ဆိရမည်။
"သတင်း"ဆိသည်မှာ လူ ့ လာကအ ကာင်း၊ လူအများသိ အာင် ြဖန် ့ ဝ သာစာအမျိုးအစားကိ အမည် ပး
ထား သာ အနပညာ ဝါဟာရ ြဖစ်သည်။ "သတ"ဟ ယခ ခ န ကသည်။ ခစားမကိ အနပညာဟန် အဖွဲ ့အနွဲ ့နှင့်မတူ။
ရသစာ ပနှင့်မတူ။
ယခအခါ လစဉ်မှန်မှန် ထတ် ဝ သာ စာ စာင်၊ မဂ္ဂဇင်းများ ၃ဝ ခန် ့ ရှိမည်ထင်သည်။ တခါမ သည် လာက်
များများ မရှိခဲ့။ ဝမ်းသာစရာပင်။ ကာင်း သာ လက္ခဏာဟပင်ဆိရမည် ထင်သည်။ ယခနှစ်ဆန်းတွင် မဂ္ဂဇင်းအသစ်
များ စီရရီ ထွက်လာ ကသည်မှာ အားရစရာ။
မဂ္ဂဇင်းများမှာ ဘာသာရပ်လဲစသည်။ ဘာသာရပ်အ ခ အ ဝ အမည်များြဖင့်ပင် ထတ် ဝ ကသည်။ ရပ်ရှင်၊
ဂီတ၊ ပန်းချီ၊ သိပ္ပ၊ ဗဒင်၊ အမျိုးသမီး၊ ဘာသာ ရး…စသည် စသည်။
ယင်းမဂ္ဂဇင်းစာ စာင်များတွင် သတင်း ပးအင်အား၊ သတအင်အားက ကာင်း နသည်။ "ထူး ပ့ ဆန်း ပ့
သည်" သတများကလဲ မနည်း။ ကမ္ဘာ ပ တွင် အရပ်အရှည်ဆးလူ၊ ခါက်ဆွဲအစားနိင်ဆး ယာက်ျား၊ ဆန်တ ပီတွင် ဆန်
စ့ ဘယ်နှစ်လးပါသည်… စသည်မျိုး။ စီးပွား ရးလပ်ငန်းအ နြဖင့် အာင်ြမင်သည်ဟဆိနိင်သည်။ ယင်းမဂ္ဂဇင်းများ
တွင် ရသအင်အားက တာ့ နည်း နသည်။
"အခ ထတ် န ကတာက တာ့ ရာတိ ရာရာ တွက များတယ်၊ ခင်ဗျားက ကာ ရည်ရွယ်ချက် ရှိသလား"
ရင်းနှီးသူမိ ့ မးလိက်ရြခင်း ြဖစ်သည်။
"မျိုးဆက်သစ် လူငယ် တွအတွက် ရည်ရွယ်တာပဲဗျာ"
ကိုက်သွား ပီ။
က န် တာ့် မိတ် ဆွမှာ လူငယ်အဖွဲ ့အစည်း၊ အလပ်သမားအဖွဲ ့အစည်းများတွင် ပါဝင်ဖူးသူ၊ ကျာင်းဆရာလပ်
ဖူးသူ ြဖစ်၍ စာအပ်ကန်သည်များထက် တာ့ သာမည်ထင်ရသည်။
"က န် တာ် ဘာ ရး ပးရမလဲ"
" ကိုက်ရာ ရး"
ကိုက်သွားြပန် ပီ။
"မျိုးဆက်သစ်လူငယ်အတွက်"ဟူ သာ ရည်ရွယ်ချက်၊ က န် တာ် ကိုက် သာ ရည်ရွယ်ချက်။ မိမိ လပ်နိင်တာ
မလပ်နိင်တာ အပထား။
လွန်ခဲ့ သာ ၁၅ နှစ် ကျာ် အနှစ် ၂ဝ အတွင်းက က န် တာ် ရးခဲ့ သာ စာများမှာ မျိုးဆက်သစ် လူငယ်များသိ ့
ဓမ္မဓိ ာန်အားြဖင့် ရည်မှန်းခဲ့သည်။ သူတိ ့ ဖတ် စချင်သည်။ သူတိ ့ဆိသည်မှာ လူငယ်စာဖတ်ပရိသတ် ြဖစ်သည်။
ယင်းသိ ့ ခစားသည်မှာ အ ကာင်းမဲ့မဟတ်။ မျိုးဆက် ကွာဟမကိ ဆက် ပးချင်၍ ြဖစ်သည်။ က န် တာ်က
ခတ်တ ခတ်ကိ ထူ ထာင်သူ မဟတ်။ က န် တာ်က နိင်င ရးသမား မဟတ်။ ကိုးဆက်သည့်အလပ် လာက် တာ့ လပ်
ချင်သည်။
အတိတ် ကိုးဆက်နှင့်ပစ္စုပ္ပန် ကိုးဆက်။ အတိတ်မှပစ္စုပ္ပန်သိ ့ ရာက်၍ ပစ္စုပ္ပန်မှ အနာဂတ်သိ ့ ရာက်မည်။
သည် ကိုးမှာ တဆက်တည်း ြဖစ်သည်။ ဆက်ထးမရှိရ။ အတိတ် ကာင်းမှ ပစ္စုပ္ပန် ကာင်းမည်။ ပစ္စုပ္ပန် ကာင်းပါမှ အနာ
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ဂတ် ကာင်းမည်။ ပဒိင်းပင်မျိုး စ့ ကဲ ပီး၊ ပန်းခူးချိန်တွင် နှင်းဆီပန်း ခူးချင်၍ ရမည်မဟတ်။ မျိုးဆက်ဆိသည်မှာ မျိုး
စ့။ ငှက်က လးတ ကာင်က အပွင့်ကိ ချီ၍ တာ၊ တာင်၊ ြမစ်၊ ချာင်း ကျာ်ကာ ကဲချ၍ မျိုး စ့ပွားသွားြခင်း မဟတ်
လား။
ကိုးဆက်သူမှာ အတိတ် ကိုးနှင့်ပစ္စုပ္ပန် ကိုးစတိ ့၏အင်အားနှင့်အမျိုးအစားတိ ့ကိ လ့လာရသည်။ စစ် ဆးရ
သည်။ မ လ့လာ မစစ် ဆး၍ မြဖစ်။ သမဏိ ကိုးနှင့်အပ်ချည်စ ဆက် ပး၍ ရမည်မဟတ်။ ခိင်မည်လည်း မဟတ်။ သည်
တာ့ ကိုးဆက်သူက န် တာ်က တာက်ပ သာ အတိတ်ကိ ဖာ်ရသည်။ မ ဖ ၍မြဖစ်။ အတိတ်သမဏိ ကိုးကိ ရှာရ
သည်။
က န် တာ် ဖ ြပ သာ အတိတ်က ပဂ ခတ် မဟတ်။ အင်းဝ ခတ်၊ ကန်း ဘာင် ခတ်လဲ မဟတ်။ က န် တာ်
က မှန်နန်းရာဇဝင် တာ် ကီးကိ ရွတ်ြပ နသည် မဟတ်။ က န် တာ်က က န် တာ့် ခတ် ပိုင်ကိသာ လ့လာသည်။ က န်
တာ် မီ သာ၊ တွ က
့ ုခစားရ သာ၊ ရာစနှစ်ဝက်မ ရှိ သာ ခတ်ပိင်းကိ ြပာသည်။ က န် တာ် မမီ သာ ခတ်ကိ
မ ြပာ။ ဝသာန ခတ်ကိ မ ြပာ။ က န် တာ် မမီ။ က န် တာ်မီ သာ ၁၉၃၆ ကျာင်းသားသပိတ်၊ ၁၃ဝဝ ြပည့်အ ရး တာ်
ပ ခတ်မှစ၍သာ ြပာသည်။ က န် တာ်ကိယ်တိင်သိ၊ ကိယ်တိင်ခစားခဲ့သည့် ခတ် ပိုင်သမိင်းအြမင်ြဖင့် ကည့်လ င် တာ့
အနှစ် ၅ဝ ဆိသည်မှာ ဘာမ မရှိ။
က န် တာ်က အတိတ်မှ သမဏိဆက်ကိသာ ရွး၍ လ့လာြခင်း ြဖစ်သည်။
မျိုး စ့မှန်သည်။ ကာင်းသည်။ သိ ့ သာ်…မျိုး စ့ထဲတွင် အြဖုန်းက လးများ၊ စန်းြပူးက လးများ တာ့ ကား
ညပ်ပါတတ် သးသည်ကိ သတိြပုမှ ြဖစ်မည်။ ပျိုး ထာင်မ၊ ပါင်းသင်မ ကာင်းမှ မျိုးဆက် ကာင်းမည်။ အသီးအပွင့်
လှပမည်။
က န် တာ်က အတိတ်သမဏိ ကိုးဆက်နှင့်ပစ္စုပ္ပန် ကိုးစ သမဏိမ င်ကိသာ ဆက်ချင်သည်။ (ပစ္စုပ္ပန် ကိုးမ င်တိ ့
မှာလည်း နိင်လွန်မ င်၊ ဒစ္စကိမ င်၊ ထိင်း ကာ်တွန်မ င်တိ ့ ရာ နှာလျက်ရှိ နသည်မဟတ်လား။) သမဏိ သမဏိချင်း
ဆက်မှသာ အမျိုးမှန်မည်၊ မျိုးဆက်မှန်မည်၊ မျိုး စ့မှန်မည်။ ပစ္စုပ္ပန်မျိုး စ့မှန်မှ အနာဂတ်မျိုးဆက် ကာင်းမည်။
က န် တာ် ဖ ြပ သာ အတိတ်က အ နာ်ရထာမင်း စာ ခတ် မ ရာက်။ က န် တာ်၏လူငယ်ဘဝ အ တွ ့အ
ကု ကာလပိင်း၊ ကိလိနီဆန် ့ကျင် ရးလပ်ရာှ းမ ခတ်၊ ဒီမိက ရစီလူထလပ်ရာှ းမ ခတ်တိ ့သာ ြဖစ်သည်။ ၁၉၆ဝ နှစ်ကိ
အလယ်ဗဟိထား၍ စာ စာဘက် ခတ် အတိတ်ကာလကိသာ ြပာသည်။
"မျိုးဆက်သစ်လူငယ်"ဟူ သာ အဓိပ္ပါယ်က ကျယ်ဝန်းသည်။ "လူငယ်"ဟူ သာ စကားရပ်က ရွ ့လျား န သာ
စကားရပ် ြဖစ်သည်။ အချိန်ကာလ ခနှစ်သက္က ရာဇ်ြဖင့် ဖ ြပရန် ခက်သည်။ ယခ ၁၉၈၅ က န ကည့်လ င်၊ ယ န ့ဆယ်
ကျာ်သက်မှ အသက် ၃ဝ ကျာ် အရွယ်ပိင်းများကိ "လူငယ်"ဟ နားလည်ရသည်။ ယခအခါ က န် တာ်က "လူ ကီး"၊
လွန်ခဲ့ သာ အနှစ် ၄ဝ ကျာ် ၅ဝ ခန် ့ကာလအတွင်းက က န် တာ်က "လူငယ်"။ က န် တာ်၏"လူငယ်ဘဝ" အ တွ ့အ ကု
ကိ ယ န ့"လူငယ်"တိ ့အား ဝငှြခင်း ြဖစ်သည်။ လူငယ်လူငယ်ချင်းမှ စာနာနိင်မည် မဟတ်ပါလား။
မ န ့က မျိုး စ့။ ယ န ့ မျိုးဆက်၊ မနက်ြဖန် မျိုး စ့။ အတိတ်၊ ပစ္စုပ္ပန်၊ အနာဂတ်။
မျိုး စ့မှန်သည်၊ ကာင်းသည်။ သိ ့ သာ် မျိုးဆက်ထဲတွင် အြဖုန်းက လးများ၊ စန်းြပူးက လးများ တာ့ ကား
ညပ်ပါတတ် သးသည်ကိ သတိြပုမှ ြဖစ်မည်။ ပျိုး ထာင်မ၊ ပါင်းသင်မ ကာင်းမှ မျိုးဆက် ကာင်းမည်။ အသီးအပွင့်
လှပမည်။
မျိုးဆက်သစ်လူငယ်ကိ စိတ်ဝင်စား သာ က န် တာ့်မိတ် ဆွ အယ်ဒီတာ မျိုး စ့ ကာင်း ကဲနိင်ပါ စသတည်း။
ဒဂန်တာရာ
၂၁၊ ၂၊ ၈၅
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